
 

 

Adviseur Afval & Grondstoffen 

Heb jij affiniteit met de afvalbranche? Ben je ambitieus en wil je bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van 

onze klanten in uitdagende adviesopdrachten en aanbestedingen? Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? 

Dan is dit je kans om ook jezelf verder te ontwikkelen binnen een inspirerende, dynamische en uitdagende 

omgeving. 

Waarom kiezen voor United Quality? 
United Quality is een toonaangevend en groeiend adviesbureau in de afval- en automotive branche. Onze collega’s 

adviseren en ondersteunen onze klanten door heel Nederland bij uitdagende adviesopdrachten en 

aanbestedingstrajecten. Binnen onze sectie Afval & Grondstoffen adviseren en ondersteunen wij onze klanten met 

uiteenlopende vraagstukken in de afvalbranche. 

Wat ga je doen? 
• Uitvoeren van Europese aanbestedingen voor bijvoorbeeld: 

o Duurzame inzameling en verwerking van afval- en grondstoffen 

o Containers (mini- en rolcontainers, ondergrondse containers 

• Opstellen van adviezen en beleid voor bijvoorbeeld: 

o Inzameling van afval- en grondstoffen 

o Duurzame verwerking van afval- en grondstoffen 

o Verduurzaming van afvallogistiek 

o Beheer en exploitatie van milieustraten 

• Projectmanagement bijvoorbeeld: 

o Begeleiden invoering nieuw afvalbeleid 

 

Wat maakt deze functie extra interessant? 
Een baan binnen een relatief klein team betekent afwisseling en diversiteit in de 

werkzaamheden. Tevens biedt dit ook de mogelijkheid om zelf je functie verder vorm 

te geven. Natuurlijk helpt jouw persoonlijke mentor binnen United Quality om jouw 

ontwikkeling in goede banen te leiden. De sfeer is informeel en zorgt ervoor dat 

iedereen op een prettige en open manier met elkaar communiceert. Het is mogelijk 

vanuit huis te werken of bij ons op kantoor. De werktijden kun je zelf bepalen, dit 

geheel in afstemming met de klanten. 

 

Herken jij jezelf hierin? 

• Afgeronde HBO opleiding  

• Ruime ervaring in de afvalbranche 

• Aandacht voor details 

• Analytisch, accuraat, creatief, resultaatgericht en zelfstandig 

• Ruime ervaring met MS Office (Word, Excel) 

• Kennis van (Europese) aanbesteden is een pré 

• Bereid om te reizen (ons werkgebied beslaat geheel Nederland) 

• Je bent sociaal en beschikt over communicatieve vaardigheden 

• Zelfstandig werken alsook in teamverband 

• Tenminste 32 uur per week beschikbaar 

 

Wat bieden wij jou? 

Wij zoeken een enthousiaste collega die graag wil excelleren en bieden je daarom:  

• Uitstekend salaris met daarboven op een variabele beloning 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder eindejaarsgratificatie, pensioenregeling, verzekeringen, 

laptop en telefoon. Een auto van de zaak is bespreekbaar 

• Uitdagende en dynamische werkomgeving door heel Nederland 

• Volop kansen om jezelf te ontwikkelen, mogelijkheid tot het volgen van opleidingen 

• Informele werksfeer met veel vrijheid én flexibiliteit en leuke, materiedeskundige collega’s 

 

Hoe ziet jouw dag eruit? 

Vandaag heb je besloten thuis 

te beginnen en je start de dag 

met een analyse van 

informatie die een klant deze 

week heeft  aangeleverd. Je 

bevindingen en conclusies 

werk je uit in een 

adviesrapport over een 

toegangscontrolesysteem 

voor de milieustraten van de 

klant. Na de files vertrek je 

voor een afspraak met een 

andere klant voor het 

doornemen van een 

programma van eisen voor 

een aanbesteding transport 

en verwerking van papier en 

glas. Eenmaal weer thuis 

verwerk je je aantekeningen in 

het programma van eisen. Ten 

slotte lees je nog een 

adviesrapport over 

uitbesteding van 

afvalinzameling tegen van 

een collega en voorzie je deze 

van je op- en aanmerkingen.  

 

 

 


